فرهنگ

قلمرورفاه

مصاحبه با والرشتاین درباره جنبش می  ،۱۹۶۸اکولوژی و نظریههای نظام جهانی

زمینه و زمانه یک نظریه
گرگوری پی .ویلیامز
ترجمه :راضیه شاهوردی

114

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

تقریبــا چهار دهه پیش ،در ســال
« ،۱۹۷۴ایمانوئــل والرشــتاین»،
پیشگفتار
اولین جلد از شــاهکار خود« ،نظام
جهانی مدرن» را منتشــر کرد .در
همان ســال« ،پری اندرســون»،
تاریخدان بریتانیایی و سردبیر مجله ( )New Left Reviewدو
بخــش اول از «تاریخ ریشــههای مدرنیته» را بیــرون داد.
همزمانی انتشــار این دوکتاب ،منجر به مقایسههای علمی
فراوان از نظر رویکرد کالن تاریخی بین این دو اثر شد.
نکتــه قابلتوجــه این اســت که هــر دو نویســنده نگاهی
کلگرایانه دارند .نگاه کلگرایانه بهمعنای تاکید بر کلنگری
روششناختی است« .والرشتاین» کلیت را در معنای نظامهای
جهانی فهم میکند ،در حالی که «اندرسون» طرفدار کلنگری
است .این تضادی معنادار اســت .نظامهای جهانی ،کلهایی
بسته هستند به این معنا که سیستمهایی تاریخی دارای آغاز،
پایان و مرزهای جغرافیایی مشخص هستند .کلسازی بهلحاظ
تاریخی نامتناهی اســت و در نتیجه در مورد «اندرســون»
نیازمند تحلیلی اســت که از دوران باستان آغاز شود و پایانی
مشخص نداشته باشد.
با اینکه این دو متفکــر درباره جهان مدرن مینویســند ،اما
جهان را از جنبههایی بهشدت متفاوت درک میکنند .با این
حال ،هیچیک از این دو نفر دیدگاه خود را تنها پارادایم ممکن
برای تحلیل اجتماعی ندانستهاند .در عوض «والرشتاین» ادعا
میکند کــه نظامهای جهانی «فراخوانی بــرای بحث درباره
پارادایم» هستند .در دهه هفتاد« ،والرشتاین» و «اندرسون»
با پژوهشهای یکدیگر آشنا شــدند ،آنها برای یکدیگر نامه
نوشتند ،درباره کتابهای هم پیشنهادهایی را مطرح کردند
و حتی «اندرسون» به دعوت «والرشــتاین» چند کالس در
«بینگهمتون» برگزار کرد.
با این حال ،بهدلیل نقطه عزیمت متفاوتشان در مورد واحد
تحلیل ،رویکــرد کلی آنها بــه تاریخ جهــان و رویدادهای
معاصر متفاوت اســت« .والرشــتاین» برخالف «اندرسون»،
خود را مارکسیست نمیداند و نسبت به تاکید مارکسیسم بر
انقالبهای بورژوازی تردید دارد« .والرشتاین» همچنین باور
دارد که اقتصاد جهانی سرمایهداری ،بهعنوان یک کل بسته ،از
آثار انباشتی تضادهای خود است که فرو میپاشد؛ از اینجا به
بعد است که افراد و جنبشها میتوانند به نحوه کارکرد نظام
یا نظامهای جهانی بعد شکل بدهند.
«اندرسون» ادعا میکند که امروز کاپیتالیسم قدرت زیادی
دارد ،با این حال بر این نکته معترف است که بهمرور زمان این
نظام از هم میپاشــد .در گفتوگوی ما« ،والرشتاین» درباره
ریشهها و داللتهای نظریه نظامهای جهانی سخن میگوید.
سپس بهسراغ مسئله نظامهای جهانی بهعنوان شیوه تحلیل
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ذاتا اکولوژیــک (یا اکولوژیک جهانــی) میرویم .بحثهایی
وجود داشــته که آیا مجموعه اقتصاد جهانی ســرمایهداری
«والرشتاین» که در چهار جلد منتشر شــده ،درگیر تحلیل
محیطزیستی بوده یا خیر« .والرشتاین» باور دارد که نظریه
نظامهای جهانی دقیقا با تاریخ محیطزیستی همسازی دارد،
چراکه در سنت کلنگر کار میکند.
به همین دلیل است که «والرشتاین» از منظر علمی ،تاریخی و
اجتماعی مینویسد ،نه از یک نقطهنظر صرفا جامعهشناختی.
درواقع« ،والرشتاین» تفکیک رشته درونآکادمی را بخشی از
بحران حاضر اقتصاد جهانی سرمایهداری میداند .علم نیوتنی،
جستوجو برای قوانین جهانشــمول را تشویق میکند و در
مقابلِ ایجاد تغییر در زمان و فضا میایستد .این نگاه نوموتتیک
(قانونبنیاد) به انباشت دانش در علوم اجتماعی نیز رواج دارد.
«والرشتاین» معتقد است ،باید اصل عدم قطعیت را در تمامی
حوزههای دانش بپذیریم.
این موضوع به این دلیل نیســت که ما در جمعآوری شواهد
و مدارک مشــکل داریم ،بلکه از آن روســت که بحرانهای
نظامهای جهانی پیامدهای احتمالی فراوانی دارند ،بنابراین
او تــاش میکند با ایــن فرضیــه نیوتنی مبــارزه کند که
سرمایهداری نه یک سیســتم تاریخی ،بلکه نظامی طبیعی
است.
«والرشــتاین» حتی رویکردهای قانونگرا ()Nomothetic
را که منتقد سرمایهداری اســت رد میکند .معروفترین این
دیدگاهها این باور است که مقایسه سیستمهای جهانی منجر
به افشای حقایق تاریخی اساسی جهانی میشود .با این حال
«والرشتاین» جهانبینی قانونگرا را با دیدگاه مقابلش ،یعنی
تفسیر یکهنگارانه ( )Idiographicاز تاریخ معامله نمیکند .از
نظر «والرشتاین» ،تحلیل سیستمهای جهانی ،سوگیریهای
ذاتی پژوهشهای علوم اجتماعی را برمال میکند.
در نهایــت ،در آخریــن بخــش مصاحبه ،بهســراغ انقالب
سال  ۱۹۶۸میرویم« .والرشــتاین» بهعنوان استاد دانشگاه
کلمبیا و یکی از اعضــای ( )Ad Hoc Faculty Groupنقش
مذاکرهکننده و میانجی را بین دولت و دانشجویانی داشت که
ساختمانها را اشغال کرده بودند .بعدها وی به این باور رسید
که شورشهای آن ســال ،نمادی از سیســتم جهانی مدرن
بحرانزده بودهاند.
این موضوع بسیار به مصاحبه ما نزدیک است ،چراکه در زمان
حاضر که دوران تحوالت اجتماعی جهانی است« ،والرشتاین»
باور دارد که ما در حال مشــاهده آخرین مرحله سرمایهداری
هستیم که در آن اعمال بهظاهر کوچک ختم به نتایج عظیم
میشــود .پایان نظام جهانی مدرن قطعی اســت .نتایج این
مناقشات ،چه شرایط بشــر را بهبود بخشند و چه بدتر کنند،
ذاتا نامشخصاند.

